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00002. Edital: 02/01/2012 de 08h30 às 11h30 e de 14h às 17h30 .
Endereço: Ac. Br 174, Km 512 CARACARAI - RR . Entrega das
Propostas: 02/02/2012 às 09h00 . Endereço: Av. Glaycon de Paiva
2496 Pricumã - BOA VISTA - RR

GISELE TAJUJA MARTINS
Pregoeira

(SIDEC - 30/12/2011) 158152-26437-2011NE800008

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 1/2012 - UASG 158516

No- Processo: 23292001281201176. Objeto: Pregão Eletrônico - Pre-
gão Eletrônico para contratação exclusiva ME/EPP de pessoa jurídica
para execução de serviços de Zeladoria par aos Campi Jaraguá do Sul
e Xanxerê do IF-SC. Total de Itens Licitados: 00002. Edital:
02/01/2012 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua 14
de Julho de Julho, 150Coqueiros - FLORIANOPOLIS - SC. Entrega
das Propostas: a partir de 02/01/2012 às 08h00 no site www.com-
prasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 12/01/2012 às 14h00 site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER
Reitora

(SIDEC - 30/12/2011) 158516-26438-2011NE800097

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO No- 288/2011 - UASG 158154

No- Processo: 23059004046201199.
PREGÃO SISPP No- 123/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO.
CNPJ Contratado: 61198164000160. Contratado : PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS-GERAIS. Objeto: Contratação de Se-
guro. Total dos veículos Oficiais da frota do IFSP. Fundamento Legal:
Lei 8666/93 e alterações. Vigência: 30/12/2011 a 29/12/2012. Valor
Total: R$68.000,00. Fonte: 112000000 - 2011NE800959. Data de
Assinatura: 30/12/2011.

(SICON - 30/12/2011) 158154-26439-2011NE800643

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 34/2011- UASG 158154

No- Processo: 23059000587201148. Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de material de informática para o IFSP. Total de Itens Licitados:
00049. Edital: 02/01/2012 de 10h00 às 12h00 e de 14h às 17h00.
Endereço: Rua Pedro Vicente, 625 a CanindeSAO PAULO - SP.
Entrega das Propostas: a partir de 02/01/2012 às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 13/01/2012 às
10h00site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Edital Gra-
tuito.

(SIDEC - 30/12/2011) 158154-26439-2011NE901034

PREGÃO ELETRÔNICO No- 106/2011 - UASG 158154

No- Processo: 23059002685201110. Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada para confecção de bandeira ins-
titucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
São Paulo (IFSP), conforme especificações nos anexos do edital:
projeto básico - anexo I.Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
02/01/2012 de 10h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Rua
Pedro Vicente, 625 a CanindeSAO PAULO - SP. Entrega das Pro-
postas: a partir de 02/01/2012 às 10h00 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 17/01/2012 às 10h00site
www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Edital Gratuito.

(SIDEC - 30/12/2011) 158154-26439-2011NE901034

PREGÃO ELETRÔNICO No- 143/2011 - UASG 158154

No- Processo: 23059002859201144. Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviço gráfico
especial para confecção completa de crachás de identificação veicular
acondicionados em envelopes plásticos; incluindo o fornecimento de
mão-de-obra, materiais, produtos e impressão, visando aperfeiçoar o
controle do acesso autorizado para ingresso e parqueamento de veí-
culos nas áreas internas pré-definidas dos Campi do INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO - IFSP. conforme especificações do anexo I do edital.Total de
Itens Licitados: 00001. Edital: 02/01/2012 de 10h00 às 12h00 e de
14h às 17h00 . Endereço: Rua Pedro Vicente, 625 a CanindeSAO
PAULO - SP. Entrega das Propostas: a partir de 02/01/2012 às 10h00
no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 19/01/2012
às 10h00site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Edital
Gratuito

(SIDEC - 30/12/2011) 158154-26439-2011NE901034

PREGÃO ELETRÔNICO No- 151/2011 - UASG 158154

No- Processo: 23059004254201198. Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de material de CONSUMO em entrega parcelada de água
mineral em galões de 20litros para o campus Cubatão do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo-IFSP, lo-
calizado na Rua Maria Cristina nº 50Jardim CasqueiroCubatão-SP,
conforme especificações nosTotal de Itens Licitados: 00001. Edital:
02/01/2012 de 10h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Rua
Pedro Vicente, 625 a CanindeSAO PAULO - SP. Entrega das Pro-
postas: a partir de 02/01/2012 às 10h00 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 18/01/2012 às 10h00site
www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Edital Gratuito.

ARNALDO AUGUSTO CIQUIELO BORGES
Reitor

(SIDEC - 30/12/2011) 158154-26439-2011NE901034

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

EDITAL No- 39, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011
CONCURSO PÚBLICO DE TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia do Sertão Pernambucano, consoante portaria Interministerial
nº 56 de 20 de abril de 2011, publicada no Diário Oficial da União 25
de abril de 2011, torna pública a abertura das inscrições para o
Concurso Público, destinado a selecionar candidatos com vistas ao
provimento dos cargos constantes no presente Edital, na Carreira de
Técnico-Administrativo em Educação: NÍVEL SUPERIOR: Assis-
tente Social, Enfermeiro, Jornalista, Psicólogo, Médico e Zootecnista.
NÍVEL INTERMEDIÁRIO: Técnico em Enfermagem e Técnico em
Audiovisual para exercício na Reitoria e nos campi do Instituto Fe-
deral de Educação Ciência e Tecnologia Sertão Pernambucano.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital e anexos,

e pelos diplomas legais citados e será executado pelo Instituto Federal
do Sertão Pernambucano.

1.2. A primeira e única etapa, de caráter eliminatório e clas-
sificatório, constituir-se-á de provas objetivas.

1.3. O cronograma previsto para este Concurso Público, en-
contra-se no Anexo IV deste Edital.

2. DOS CARGOS E VAGAS
2.1. As 12 (doze) vagas para os cargos efetivos, da carreira

de Técnico-Administrativo em Educação estão relacionadas no Anexo
I deste Edital.

2.2. Requisitos de qualificação para ingresso no cargo: de
acordo com o Anexo I deste Edital.

2.3. Regime Jurídico: Lei 8.112/90 e demais regulamenta-
ções pertinentes.

2.4. Regime de trabalho: de acordo com o Anexo I deste
Edital.

2.5. A jornada de trabalho poderá ocorrer nos campi deste
Instituto ou em qualquer cidade que o mesmo tenha Campus avan-
çado, durante o turno diurno e/ou noturno de acordo com as es-
pecificidades do cargo e as necessidades da Instituição.

2.6. Descrição das Atividades: de acordo com o Anexo II
deste Edital.

2.7. A remuneração é a constante do Anexo I deste Edital,
equivalente ao vencimento básico, nível inicial do cargo e seus adi-
cionais.

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA
NO CARGO

3.1. São requisitos básicos para o ingresso no Instituto Fe-
deral do Sertão Pernambuco:

3.1.1. ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso
de estrangeiro estar com situação regular no país, por intermédio de
visto permanente que o habilite, inclusive, a trabalhar no território
nacional;

3.1.2. ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
3.1.3. estar em gozo dos direitos políticos;
3.1.4. estar quite com as obrigações militar e eleitoral;
3.1.5. possuir os requisitos exigidos para o cargo a que irá

concorrer, conforme Anexo I;
3.1.6. possuir aptidão física e mental para o exercício das

funções do cargo;
3.1.7. não ter sofrido, no exercício de função pública, pe-

nalidade incompatível com a investidura em cargo público federal,
prevista no artigo 137, parágrafo único, da Lei n.º 8.112/90;

3.1.8. não acumular cargos, empregos e funções públicas,
exceto aqueles permitidos pela Constituição Federal assegurada a
hipótese de opção dentro do prazo para posse previsto no § 1º do art.
13 da Lei nº 8.112/90;

3.1.9. não perceber proventos de aposentadoria que carac-
terizem acumulação ilícita de cargos, na forma do artigo 37, inciso
XVI, da Constituição Federal;

3.1.10. ser considerado APTO em todos os exames pré-
admissionais, devendo o candidato apresentar os exames clínicos e
laboratoriais solicitados pelo item 17.5.15 e 17.5.16 deste edital, os
quais correrão a suas expensas. Caso o candidato seja considerado
INAPTO para as atividades relacionadas ao cargo, por ocasião dos
exames médicos pré-admissionais, este não poderá ser admitido.

3.1.11. estar em dia com as obrigações do Conselho Regional
- para os candidatos de nível superior;

3.1.12. apresentar outros documentos que vierem a ser exi-
gidos;

3.1.13. não estar inscrito na dívida ativa.
3.2. Os candidatos de nacionalidade estrangeira deverão ter

fluência na língua portuguesa.
3.3. A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos

especificados no subitem 3.1 deste item e daqueles que vierem a ser
estabelecidos impedirá a posse do candidato.

3.4. No ato da investidura no cargo, anular-se-ão, suma-
riamente, a inscrição e todos os atos dela decorrentes, se o candidato
não comprovar os requisitos constantes do subitem 3.1, não se con-
siderando qualquer situação adquirida após essa data.

4. DA ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INS-
CRIÇÃO

4.1. A isenção deverá ser solicitada mediante o preenchi-
mento do requerimento de isenção, disponível no endereço eletrônico
www.ifsertao-pe.edu.br, das 8h do dia 26 de dezembro de 2011 até às
23h59min do dia 06 de janeiro de 2012, observado o horário oficial
de Brasília/DF.

4.2. Para realização da inscrição com isenção do pagamento
da taxa de inscrição, o candidato deverá:

4.2.1. estar inscrito no Cadastro Único para Programas So-
ciais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto n.º
6.135, de 26 de junho de 2007;

4.2.2. for membro de família de baixa renda, nos termos do
Decreto n.º 6.135, de 2007;

4.2.3. indicar o Número de Identificação Social (NIS), atri-
buído pelo CadÚnico.

4.3. O Instituto Federal do Sertão Pernambucano, consultará
o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das infor-
mações prestadas pelo candidato.

4.4. As informações prestadas no formulário de isenção serão
de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder este, a
qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarreta sua
eliminação do concurso, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo
único do artigo 10 do Decreto nº 83936, de 06 de setembro de
1979.

4.5. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de
inscrição ao candidato que:

a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos

no subitem 4.1 deste edital.
4.6. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de

valor de inscrição via postal, via fax ou via correio eletrônico.
4.7. Cada pedido de isenção será remetido para o CadÚnico

e a decisão de deferimento ou indeferimento do pedido de isenção
dependerá do julgamento do próprio órgão gestor do CadÚnico.

4.8. A relação dos candidatos com pedidos de isenção de-
feridos e indeferidos será disponibilizada no endereço eletrônico
www.ifsertao-pe.edu.br na data provável de 13/01/2012 após as
17h.

4.9. Quanto ao indeferimento de solicitação de isenção não
caberá recurso.

5. DA INSCRIÇÃO
5.1. No ato da inscrição o candidato deverá optar por um

cargo e o campus no qual será lotado.
5.2. Da taxa:
5.2.1. Para Cargos de Nível Superior: Assistente Social, En-

fermeiro, Jornalista, Psicólogo, Médico, Zootecnista e Engenheiro
Agrônomo, o valor da taxa é de R$ 75,00.

5.2.2. Para o Cargo de Nível Intermediário: Técnico em
Enfermagem, o valor da taxa é de R$ 45,00.

5.2.3. Será Admitida a inscrição via internet no endereço
eletrônico www.ifsertao-pe.edu.br solicitada no período das 8h do dia
03 de dezembro de 2011 até as 11h 59min do dia 02 de fevereiro de
2012. Observado horário de Brasília.- DF.

5.2.4. O Instituto Federal do Sertão Pernambucano não se
responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores
que impossibilitem a transferência de dados.

5.3. Dos procedimentos para inscrição:
5.3.1. Após o preenchimento do formulário de inscrição, o

candidato deverá efetuar recolhimento da taxa no valor referente ao
cargo, no Banco do Brasil S.A., via GRU - GUIA DE RECOLHI-
MENTO DA UNIÃO, a ser obtida no final do processo de ins-
crição.

5.3.2. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado
até o dia 1º/02/2012, em espécie, não sendo pagamento em cheque.

5.3.3. As inscrições somente serão acatadas após a com-
provação de pagamento da taxa de inscrição.

5.3.4. O candidato que não recolher o valor da taxa de
inscrição, de acordo com o subitem 5.3.2 terá sua inscrição inde-
ferida.

5.4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRI-
ÇÃO

5.4.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá co-
nhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos
exigidos.

5.4.2. É de exclusiva responsabilidade do candidato a exa-
tidão dos dados cadastrais informados no ato da inscrição.

5.4.3. Não serão aceitas inscrições efetuadas por fax ou por
Correios.
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5.4.4. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de
Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.

5.4.5. Será aceita somente uma inscrição por candidato, isto
é, não será permitida inscrição em mais de um cargo. E havendo
inscrições múltiplas, prevalecerá a inscrição de data/hora mais re-
cente.

5.4.6. Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no
formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato,
dispondo o Instituto Federal do Sertão Pernambucano do direito de
excluir do concurso público aquele que não preencher a solicitação de
forma completa e correta.

5.4.7. A falsificação de declarações ou de dados e/ou outras
irregularidades na documentação verificada em qualquer etapa do
presente concurso implicará na eliminação automática do candidato
sem prejuízo das cominações legais.

5.5. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não
será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento
do concurso.

5.6. O pagamento da GRU efetuado após a data do ven-
cimento implicará o cancelamento da inscrição.

5.7. O Instituto Federal do Sertão Pernambucano não se
responsabiliza por pagamentos não confirmados por problemas ban-
cários.

5.8. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de
inscrição exceto o previsto no item 4.

5.9. O comprovante de inscrição ou o comprovante de pa-
gamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder do can-
didato e, se necessário, apresentado nos locais de realização das
provas.

5.10. A candidata que tiver necessidade de amamentar du-
rante a realização das provas, além de solicitar atendimento especial
para tal fim no formulário de inscrição, deverá levar acompanhante,
que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será res-
ponsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acom-
panhante não realizará as provas.

5.11. A relação dos candidatos que tiverem suas inscrições
homologadas será divulgada na internet, no endereço eletrônico
w w w. i f s e r t a o - p e . e d u . b r.

5.12. O candidato disporá de 02 (dois) dias úteis a partir da
divulgação da relação citada no subitem anterior para contestar o
indeferimento de sua inscrição através do e-mail comissão.concur-
so@ifsertao-pe.edu.br . Após esse período, não serão aceitos pedidos
de revisão.

6. DAS VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE DE-
FICIÊNCIAS

6.1. Aos portadores de deficiência, nos termos do art. 5º, §
2º, da Lei nº 8.112/90 c/c o art. 37, § 1º, do Decreto 3.298/99, serão
reservadas vagas às pessoas portadoras de deficiência, amparadas
pelo artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal e pelo artigo 5º,
parágrafo 2º, da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, publicada no
Diário Oficial da União de 12 de dezembro de 1990, serão reservadas
5% das vagas para cada cargo elencado no Anexo I, e das que vierem
a surgir durante o processo de validade do concurso.

6.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem
anterior resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o
primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse a 20%
das vagas oferecidas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 5º da Lei
No- . 8.112, de 11 de dezembro de 1990, publicada no Diário Oficial
da União de 12 de dezembro de 1990.

6.3. Somente serão consideradas como pessoas portadores de
deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no
artigo 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado
pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

6.4. Os candidatos portadores de deficiência que desejarem
concorrer às vagas reservadas deverão:

6.4.1. declarar tal intenção no formulário de Inscrição e, se
necessário, solicitar condições especiais para realizar as provas ob-
jetivas (prova ampliada fonte 24, ledor, intérprete de libras, braile,
auxílio para transcrição, sala de fácil acesso ou tempo adicional).

6.4.2. O candidato portador de deficiência participará do
concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no
que se refere ao conteúdo, à avaliação e aos critérios de aprovação e
classificação.

6.4.3. O candidato portador de deficiência deverá encami-
nhar cópia simples do RG e laudo médico (original ou cópia au-
tenticada), com letra legível, emitido nos últimos doze meses, ates-
tando a espécie, o grau e/ou nível de deficiência de que são por-
tadores, com expressa referência ao código correspondente da clas-
sificação Internacional de Doenças (CID) e à sua provável causa ou
origem, justificar o atendimento especial solicitado para:

Instituto Federal do Sertão Pernambucano
Concurso Público Instituto Federal Sertão Pernambuco - Por-

tadores de Deficiência
Rua Coronel Amorim, 76 - Centro
Petrolina - PE
CEP 56302-320
6.4.4. O envio deverá será através dos Correios, utilizando o

serviço de SEDEX com A.R. (Aviso de Recebimento), no período de
26/12/2011 até 1º/02/2012 (será observada a data de postagem).

6.6. O candidato que não enviar a documentação, ou a fizer
fora do prazo, terá a solicitação indeferida.

6.7. O Instituto Federal do Sertão Pernambucano não se
responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada
dessa documentação a seu destino.

6.8. Na falta do atestado médico ou não conter as infor-
mações necessárias anteriormente indicadas, o candidato não será
considerado como deficiente apto para concorrer às vagas reservadas,
mesmo que tenha assinalado tal opção no Requerimento de Ins-
crição.

6.9. A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento
especial deferido será divulgada na internet, no endereço eletrônico
www.ifsertao-pe.edu.br , na ocasião da divulgação da homologação
das inscrições.

6.10. O candidato disporá de 02 (dois) dias úteis a partir da
divulgação da relação citada no subitem anterior para contestar o
indeferimento de sua inscrição ou necessidade especial através do
endereço eletrônico comissão.concurso@ifsertao-pe.edu.br. Após esse
período, não serão aceitos pedidos de revisão.

6.11. Não havendo candidatos aprovados para as vagas re-
servadas a portadores de deficiência, estas serão preenchidas pelos
demais candidatos, com estrita observância da ordem de classifi-
cação.

6.12. Caso a Junta Médica Oficial indicada pelo Instituto
Federal do Sertão Pernambuco reconheça incompatibilidade entre a
deficiência e o cargo a ser ocupado, ou ainda a não observância ao
que dispõe o Art. 4º do Decreto 3.298/99, o candidato não será
considerado apto à investidura no cargo.

7. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
7.1. Será divulgada no dia 15/02/2012 no endereço eletrônico

www.ifsertao-pe.edu.br através de edital, a relação dos candidatos que
tiveram sua inscrição homologadas.

7.2. Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá pedido de
reconsideração, sem efeito suspensivo, o Instituto Federal do Sertão
Pernambucano no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados a
partir da data de publicação da relação mencionada no item 7.1 deste
Edital.

7.3. O recurso aqui mencionado deverá ser preenchido em
formulário próprio disponível no site www.ifsertao-pe.edu.br o qual
será entregue eletronicamente ao final do envio (após completado o
preenchimento). No caso de ocorrerem problemas técnicos que im-
possibilitem o pedido por meio eletrônico, será permitido aos can-
didatos encaminhar suas solicitações via fax para o número (87)
2101-2350. Nesse caso, é imprescindível especificar o concurso e os
dados da inscrição indeferida.

7.4. O Instituto Federal do Sertão Pernambucano, quando for
o caso, submeterá os recursos à Comissão do Concurso que decidirá
sobre o pedido de reconsideração e divulgará o resultado através de
edital disponibilizado no site www.ifsertao-pe.edu.br , junto com a
divulgação dos locais de prova.

8. DOS CARTÕES DE CONFIRMAÇÃO
8.1. O cartão de confirmação estará disponível no endereço

eletrônico www.ifsertao-pe.edu.br a partir de 23/02/2012, na ocasião
de divulgação dos locais de prova sendo de responsabilidade ex-
clusiva do candidato a obtenção desse documento.

8.2. É obrigação do candidato conferir os seguintes dados:
nome, número do documento de identidade, CPF, data de nascimento,
sexo, nome do cargo/município e quando for o caso deficiência e
condição especial para realização das provas.

8.3. Os eventuais erros de digitação no nome, número da
identidade, CPF, data de nascimento, sexo, etc. Deverão ser cor-
rigidos, somente, no dia e local das respectivas provas.

8.4. O candidato não poderá alegar desconhecimento do local
de realização das provas como justificativa de sua ausência. O não
comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, será con-
siderado como DESISTÊNCIA do candidato e resultará em sua ELI-
MINAÇÃO do Concurso Público.

9. A PROVA OBJETIVA
9.1. A primeira e única etapa, as provas objetivas para os

cargos de que trata este Edital serão aplicadas no Campus Petrolina,
situado na BR 407, Km 08 - jardim São Paulo na cidade de Petrolina
- PE, no Estado de Pernambuco, na data 04/03/2012, no horário de
08h às 12h, no horário oficial de Brasília -DF

9.2. Em caso de ocorrência de fatos supervenientes, será
marcada nova data, em locais e horários a serem divulgados no
endereço eletrônico www.ifsertao-pe.edu.br.

9.3. O candidato deverá comparecer com antecedência mí-
nima de trinta minutos do horário fixado para o fechamento dos
portões de acesso aos locais das provas, considerado o horário oficial
de Brasília - DF, munido de caneta esferográfica de tinta preta ou
azul, seu documento oficial de identificação e o boleto de inscrição
devidamente autenticado.

9.4. A prova objetiva, para os cargos de Nível Superior, será
constituída por 60 (sessenta) questões de múltipla escolha com 05
(cinco) alternativas conforme tabela abaixo:

M AT É R I A
(ver anexo III)

QUANTIDADE DE
QUESTÃO

VALOR POR
QUESTÃO

VA L O R
TO TA L

Conhecimentos Específicos 25 2 50
Língua Portuguesa 15 2 30
Raciocínio Lógico 05 1 5

Fundamentos Legais da Ad-
ministração Pública

15 1 15

TO TA L 100,00

9.5. A prova objetiva para os cargos de Nível Médio será
constituída por 60 (sessenta) questões de múltipla escolha com 05
(cinco) alternativas conforme tabela abaixo:

M AT É R I A
(ver anexo III)

QUANTIDADE DE
QUESTÃO

VALOR POR
QUESTÃO

VALOR TOTAL

Conhecimentos Específicos 25 2 50
Língua Portuguesa 15 2 30
Raciocínio Lógico 05 1 5

Fundamentos Legais da Ad-
ministração Pública

15 1 15

TO TA L 100,00

9.6. Da prova objetiva o candidato deverá atingir no mínimo
50,00 (cinquenta) pontos para ser considerado classificado.

9.7. O candidato deverá transcrever as respostas da prova
objetiva para a Folha de Resposta, que será o único documento válido

para correção das provas, seu preenchimento será de inteira res-
ponsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade
com as instruções específicas contidas neste edital, na Folha de Res-
posta e na capa do prova. Em hipótese alguma, haverá substituição
desta, por erro do candidato.

9.8. Será de inteira responsabilidade do candidato os pre-
juízos advindos do preenchimento indevido da Folha de Respostas,
tais como marcação rasurada ou emenda ou campo de marcação não-
preenchido integralmente.

9.9. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar,
manchar ou, de qualquer modo, danificar a sua Folha de Resposta,
sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de
realização da leitura óptica.

9.10. O candidato é responsável pela conferência de seus
dados pessoais, em especial seu nome, seu número de inscrição, o
número de seu documento de identidade, sua data de nascimento e
assinatura da Folha de Resposta.

9.11. Na prova escrita objetiva, será atribuída pontuação 0,00
(zero) a questões com mais de uma opção assinalada, questões sem
opção, com rasuras ou preenchidas a lápis.

9.12. Todos os candidatos terão suas provas objetivas cor-
rigidas por meio de processamento eletrônico.

9.13. O conteúdo programático dos cargos encontra-se no
Anexo III deste Edital.

10. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS
10.1. Em hipótese alguma será permitido ao candidato:
10.1.2. prestar a prova sem que esteja portando um do-

cumento oficial de identidade original que contenha, no mínimo, foto,
filiação e assinatura;

10.1.3. prestar prova sem que o seu pedido de inscrição
esteja previamente confirmado;

10.1.4. o ingresso no estabelecimento de exame após o fe-
chamento dos portões;

10.1.5. prestar provas fora do horário ou espaço físico pre-
determinados.

10.2. Não será permitido o ingresso ou a permanência de
pessoa estranha ao certame no local de prova durante a sua rea-
lização;

10.3. No caso de perda ou roubo do documento de iden-
tidade, o candidato deverá apresentar certidão que ateste o registro da
ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, trinta dias da
data da realização da prova e, ainda, ser submetido à identificação
especial, compreendendo a coleta de assinatura e impressão digital.

10.4. Não haverá segunda chamada para a prova objetiva
deste concurso. O candidato ausente, por qualquer motivo, será au-
tomaticamente eliminado do concurso público.

10.5. Após ser identificado e instalado em seu local de pro-
va, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer material
de estudo ou leitura, enquanto aguarda o início das provas.

10.6. Após ser identificado e instalado, o candidato somente
poderá ausentar-se da sala acompanhado de um fiscal.

10.7.Durante as provas, não será permitida qualquer espécie
de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem utilização de
livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, re-
lógios, agendas eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walk-
man, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico.

10.8. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celu-
lares, deverão ser desligados e mantidos desta forma até a saída do
prédio. O descumprimento da presente instrução implicará a elimi-
nação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.

10.9. O Instituto Federal do Sertão Pernambucano não se
responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipa-
mentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por
danos neles causados, devendo os candidatos evitar portar aparelhos
celulares quando da realização da prova escrita objetiva de múltipla
escolha. O Instituto Federal do Sertão Pernambucano não ficará res-
ponsável pela guarda dos objetos supracitados.

10.10. O candidato que, durante a realização da prova, for
encontrado utilizando qualquer um dos objetos especificados no item
10.7, será automaticamente eliminado do concurso, assim como aque-
les que estiverem utilizando telefones celulares.

10.11. É vedado o ingresso de candidato portando arma nos
locais de realização da prova.

10.12. Será também eliminado do concurso o candidato que
incorrer nas seguintes situações:

10.12.1. deixar o local de realização da prova sem a devida
autorização;

10.12.2. tratar com falta de urbanidade examinadores, au-
xiliares, fiscais ou autoridades presentes;

10.12.3. proceder de forma a tumultuar a realização das
provas;

10.12.4. estabelecer comunicação com outros candidatos ou
com pessoas estranhas, por qualquer meio;

10.12.5. usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou
para outros;

10.12.6 deixar de atender às normas contidas no caderno de
provas e às demais orientações expedidas pela o Instituto Federal do
Sertão Pernambucano

10.13. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala só po-
derão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala
e assinatura da ata.

10.14. Ao terminar a prova, o candidato entregará, obri-
gatoriamente, ao fiscal de sala, sua Folha de Respostas assinada.

10.15. A prova objetiva terá a duração de 4h (quatro horas)
para todos os cargos de que trata este Edital, incluído o tempo de
marcação na Folha de Respostas.

10.16. O candidato somente poderá deixar definitivamente a
sala de provas após 60 (sessenta) minutos de seu início;
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10.17. O candidato poderá sair levando consigo o caderno de
questões, desde que permaneça na sala até o final do período es-
tabelecido no subitem 10.15, para a aplicação da prova, devendo
obrigatoriamente devolver ao fiscal a Folha de Respostas devida-
mente assinada.

10.18. Na hipótese de candidata lactante, será facultada a
possibilidade de amamentar o filho durante a realização da prova,
desde que leve um acompanhante, o qual será responsável pela crian-
ça e permanecerá em sala reservada para esta finalidade, conforme
especificado no subitem 5.10.

10.19. No dia da realização das provas, não serão fornecidas,
pela equipe de fiscalização, informações sobre conteúdo e/ou aos
critérios de avaliação e de classificação, ressalvas às informações
referentes a dúvidas objetivas sobre o caderno de provas.

11. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
11.1. A classificação final da prova objetiva será efetuada

pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato e, em
caso de empate, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:

11.1.1. tiver a maior idade, dentre os candidatos com idade
superior a 60 anos até o último dia de inscrição, conforme artigo 27,
parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de
outubro de 2003) - critério válido para todos os cargos;

11.1.2. tiver a maior nota na prova de Conhecimentos Es-
pecíficos;

11.1.3. tiver a maior nota na prova de Língua Portuguesa;
11.1.4. tiver a maior nota na prova de Raciocínio Lógico;
11.1.5. tiver a maior nota na prova de Fundamentos Legais

da Administração Pública;
11.1.6. tiver a maior idade, exceto os enquadrados no su-

bitem 11.1.1.
11.2. O resultado final, com a relação dos candidatos apro-

vados no certame será homologado pelo Reitor do Instituto, publicado
no Diário Oficial da União e divulgado no endereço eletrônico
w w w. i f s e r t a o - p e . e d u . b r

12. DA DESCLASSIFICAÇÃO
12.1. Será desclassificado o candidato que:
12.1.1. não estiver presente na sala ou local de provas no

horário determinado para o seu início do concurso público;
12.1.2. for surpreendido, durante a execução das provas, em

comunicação com outro candidato, utilizando-se de material não au-
torizado ou praticando qualquer modalidade de fraude;

12.1.3. não obtiver a pontuação mínima na prova escrita
objetiva.

13. DIVULGAÇÃO DO GABARITO
13.1. O gabarito oficial da prova escrita objetiva será di-

vulgado no dia 05/11/2011 no endereço eletrônico www.ifsertao-
p e . e d u . b r.

13.2. Para questões já mencionadas em atas serão revisadas
pela banca e se necessário já publicado com suas devidas altera-
ções.

13.3. É de inteira responsabilidade do candidato verificar o
gabarito pré-liminar e nesta ocasião se for o necessário pedir revisão
na data estabelecida.

13.4. Após a publicação do gabarito oficial não serão aceitos
pedidos de revisão.

14. DOS RECURSOS E REVISÕES
14.1. Recursos contra conteúdos das questões e gabaritos

divulgados deverá ser interposto, desde que devidamente fundamen-
tado e apresentado no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis contados
após a divulgação dos gabaritos, na Diretoria de Gestão de Pessoas -
Reitoria, localizada na rua Coronel Amorim, nº 75, Centro - Pe-

trolina.
14.2. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, co-

letivamente, e apenas as relativas aos pedidos que forem deferidos e
quando da divulgação do resultado provisório.

14.3. Serão aceitos somente recursos na Língua Portuguesa.
14.4. A pontuação relativa à(s) questão(ões) eventualmente

anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes.
14.5. O recurso deverá ser argumentado, preenchido em cam-

po próprio constante no endereço eletrônico www.ifsertao-pe.edu.br,
conforme orientações na página citada.

14.6. Todos os recursos que cumprirem as regras estabe-
lecidas serão analisados e as justificativas dos deferimentos serão
divulgadas no endereço eletrônico www.ifsertao-pe.edu.br. Não serão
encaminhadas respostas através de fax, correios eletrônico, correios e
para candidatos que não impetraram recurso para aquela questão
deferida.

14.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo, contra resultado
final definitivo.

14.8. Não serão aceitos recursos via postal, via fax, via
correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.

14.9. A Comissão de Concurso do Instituto Federal do Ser-
tão Pernambucano, responsável pela organização do certame, cons-
titui última instância para recursos, razão porque não caberão recursos
ou revisões adicionais.

15. DO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO
15.1. O resultado final do concurso público será divulgado

no site www.ifsertao-pe.edu.br.
15.2. Caberá pedido de reconsideração, sem efeito suspen-

sivo, ao Instituto Federal do Sertão Pernambucano no prazo máximo
de 02 (dois) dias úteis contados a partir da data de publicação do
resultado final provisório. O recurso aqui mencionado deverá ser
preenchido em formulário próprio disponível no site www.ifsertao-
pe.edu.br, o qual será entregue eletronicamente ao final do envio
(após completado o preenchimento). No caso de ocorrerem problemas
técnicos que impossibilitem o pedido por meio eletrônico, será per-
mitido aos candidatos encaminhar suas solicitações via fax para o
número (87) 2101-2350.

15.4. O Instituto Federal do Sertão Pernambucano divulgará
as respostas dos recursos no site www.ifsertao-pe.edu.br.

16. DA VALIDADE
16.1. O resultado do concurso público terá validade de 12

(doze) meses a contar da data de publicação da homologação final no
Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma vez, por igual
período a critério do Instituto Federal do Sertão Pernambuco.

17. DA CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO
17.1. O provimento dos cargos de nível superior e do cargo

de nível intermediário dar-se-á na carreira dos servidores Técnico-
Administrativos em Educação vinculados ao Plano de Carreira dos
Cargos Técnico-Administrativos em Educação, de que trata a lei
11 . 0 9 1 / 2 0 0 5 .

17.2. A jornada de trabalho poderá ocorrer durante o turno
diurno e/ou noturno, de acordo com as especificidades do cargo e a
necessidade da instituição.

17.3. O candidato habilitado será convocado para nomeação,
rigorosamente de acordo com a classificação obtida, considerando-se
as vagas existentes ou que venham a existir para o cargo a que
concorreu, no Quadro Permanente do Instituto Federal do Sertão
Pernambucano.

17.4. O candidato nomeado deverá satisfazer aos requisitos
legais para a Posse em cargo público federal, inclusive ser declarado
apto nos exames médicos, físicos e mentais, conforme legislação em
vigor e normas estabelecidas neste Edital.

17.5. Os candidatos nomeados deverão, dentro do prazo le-
gal, comparecer ao Instituto Federal de Educação, do Sertão Per-
nambucano, portando os documentos comprobatórios dos requisitos
legais, e os seguintes exames e laudos médicos, expedidos, no má-
ximo, há 60 (sessenta) dias:

17.5.1. Certidão de nascimento / casamento, RG, CPF;
17.5.2. Título de eleitor, e Certidão de Quitação com a Jus-

tiça Eleitoral;
17.5.3. Documento do Conselho Regional e comprovante de

quitação do conselho;
17.5.4. Certificado de reservista (se for do sexo masculi-

no);
17.5.5. Diploma de Conclusão de Curso exigido no Edital;
17.5.6. Certidão de antecedentes criminais (Estadual e Fe-

deral);
17.5.7. Certidão que não está escrito na dívida ativa da

União;
17.5.8. Duas fotos 3x4;
17.5.9. Certidão de nascimento dos dependentes (se for me-

nor) e maiores de 18 anos RG e CPF;
17.5.10. Comprovante de residência atualizado;
17.5.11. Documento do PIS / PASEP;
17.5.12. Documento informando data do 1º emprego (carteira

de trabalho ou comprovante legal);
17.5.13. Cartão de Conta Bancária;
17.5.14. CPF e RG do cônjuge se for dependente do Imposto

de Renda ou outro fim
17.5.15. Originais de Exames laboratoriais: Hemograma, Gli-

cemia, Colesterol Total, HDL, Triglicerídeos, Tipagem Sanguínea,
Creatinina, VDRL, TGP, Gama GT, EPF, Parcial da Urina, ECG e
Raio-X de tórax PA;

17.5.16. RX do Tórax Bilateral, Teste Ergométrico, Ácido
Úrico e PSA, se o candidato tiver 40 anos completos ou mais, além
dos exames solicitados no subitem 17.5.16.

17.6. A Equipe de profissionais de saúde do Instituto Federal
do Pernambucano fornecerá laudo de Aptidão física e mental.

17.7. No interesse da Administração Federal e com a anuên-
cia do candidato habilitado, este poderá ser nomeado para lotação em
outro Campus do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, diferente
daquela para a qual fez a inscrição, ou para lotação em outra Ins-
tituição Federal de Ensino.

17.8. O candidato classificado será convocado para nomea-
ção por e-mail que consta na Ficha de Inscrição, obrigando-se a
declarar, por escrito, se aceita ou não o cargo. O não pronunciamento
do convocado, no prazo 03 (três) dias úteis, contados a partir do
recebimento da convocação, permitirá ao Instituto Federal do Sertão
Pernambucano convocar o próximo candidato habilitado.

17.9 Para fins de possível convocação, o candidato habilitado
será responsável pela atualização de endereço e telefones, durante a
vigência do Concurso Público.

17.10. Os documentos que comprovem os requisitos básicos
para investidura no cargo serão exigidos por ocasião do provimento
das vagas, de acordo com o que dispõe o artigo 5º, incisos I, II, III,
IV, V, VI e parágrafo 1º do mesmo artigo da Lei nº. 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, e suas alterações, no ato da posse.

17.11. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo,
no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação no Diário Oficial
da União do ato de provimento (nomeação). Será tornado sem efeito
o ato de provimento se a posse não ocorrer neste prazo (artigo 13 da
Lei nº. 8.112/90) ou o candidato não apresentar os documentos exi-
gidos para provimento do cargo, permitindo ao Instituto Federal do
Sertão Pernambucano convocar o próximo candidato habilitado.

17.12. É de 15 (quinze) dias o prazo para o servidor em-
possado em cargo público entrar em exercício, contados da data da
posse. O servidor será exonerado do cargo, se não entrar em exercício
neste prazo (artigo 15 da Lei nº. 8.112/90), permitindo ao Instituto
Federal do Sertão Pernambucano convocar o próximo candidato ha-
bilitado.

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. A inexatidão das afirmativas ou a falsidade de do-

cumentos, ainda que verificadas posteriormente à realização do Con-
curso, implicarão eliminação sumária do candidato, ressalvado o di-
reito de ampla defesa, sendo declarados nulos, de pleno direito, a
inscrição e todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de eventuais
sanções de caráter judicial.

18.2. Não serão admitidos servidores com vínculo de tra-
balho por prazo determinado ou indeterminado, em cargos/empregos
públicos/funções nesta ou em outra repartição/instituição pública, ex-
ceto nos casos de acúmulo legal, de acordo com a Constituição
Federal, ou mediante prévia renúncia ou exoneração do vínculo exis-
tente.

18.3. As condições do exercício do cargo público dos can-
didatos aprovados e nomeados serão reguladas pelo Regime Jurídico
Único;

18.4. Os casos omissos até a publicação final do concurso
serão resolvidos pela Comissão do Concurso e, após a publicação do
resultado final, pelo Reitor do Instituto Federal do Sertão Pernam-
bucano.

18.5. Após o preenchimento da(s) vaga(s), estipuladas neste
Edital, será publicada uma listagem geral de classificação por cargos,
podendo o Instituto Federal do Sertão Pernambuco, liberar o(s) can-
didato(s) classificado(s) excedentes para serem nomeados em qual-
quer Instituição da Rede Federal de Ensino do País, desde que haja
disponibilidade de vagas e interesse do candidato.

18.6. Durante o período de validade do Concurso poderá
haver outras nomeações, de acordo com as autorizações que ocor-
rerem.

18.7. O candidato deverá manter seu endereço atualizado
junto à Diretoria de Gestão de Pessoas do Instituto Federal do Sertão
Pernambuco

18.8. O candidato poderá obter informações referentes ao
concurso público através da comissão do Concurso no Instituto Fe-
deral do Sertão Pernambucano pelo telefone (87) 2101-2350.

18.9. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito
de datas, locais e horários de realização das provas. O candidato
deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem
divulgados.

18.10. O candidato deverá comparecer ao local de realização
da prova com antecedência mínima de trinta minutos, munido dos
documentos necessários exigidos no Edital.

18.11. Não serão aceitos como documentos de identidade:
certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteira de motorista
sem foto, carteiras de estudantes, carteiras funcionais sem valor de
identidade, documentos ilegíveis, não identificáveis, e cópias de do-
cumentos mesmo que autenticadas.

18.12. Não será fornecido ao candidato qualquer documento
comprobatório de classificação e/ou notas, valendo para tal fim a
homologação do resultado final do Concurso, publicada no Diário
Oficial da União.

18.13. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e
aceitação tácita das condições estabelecidas no edital e das instruções
específicas para cada cargo, das quais não poderá alegar desconhe-
cimento.

18.14. O Instituto Federal do Sertão Pernambucano não se
responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a
este concurso.

SEBASTIÃO ANTÔNIO SANTOS AMORIM
Em Exercício

ANEXO I
DOS CARGOS, REQUISITOS, JORNADA DE TRABA-

LHO E SALÁRIO

TÉCNICO- ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO - NÍVEL SUPERIOR
R E I TO R I A

C a rg o s Requisito/Exigência Ve n c i m e n t o
Básico

Va g a s Carga Horá-
ria

Assistente Social Curso Superior em Serviço So-
cial + registro no Conselho
competente

2.989,33 1 40h

Jornalista Curso Superior em Jornalismo
ou Comunicação Social, este
com Habilitação em Jornalismo
+ registro no Conselho compe-
tente.

2.989,33 2 25h

TÉCNICO- ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO - NÍVEL INTERMEDIÁRIO
R E I TO R I A

C a rg o s Requisito/Exigência Ve n c i m e n t o
Básico

Va g a s Carga Horá-
ria

Técnico em Au-
diovisual Médio Profissionalizante ou

Médio completo + experiência
de 12 meses

1.821,94 1 40h

TÉCNICO- ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO - NÍVEL SUPERIOR
CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL

C a rg o s Requisito/Exigência Ve n c i m e n t o
Básico

Va g a s Carga Horá-
ria

Assistente Social Curso Superior em Serviço
Social + registro no Conselho
competente

2.989,33 1 40h

TÉCNICO- ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO - NÍVEL SUPERIOR
CAMPUS OURICURI

C a rg o s Requisito/Exigência Ve n c i m e n t o
Básico

Va g a s Carga Horá-
ria

Assistente Social Curso Superior em Serviço
Social + registro no Conselho
competente

2.989,33 1 40h

Zootecnista Curso Superior em Zootecnia
+ registro no Conselho com-
petente

2.989,33 1 40h
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TÉCNICO- ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO - NÍVEL INTERMEDIÁRIO
CAMPUS OURICURI

C a rg o s Requisito/Exigência Vencimento Bá-
sico

Va g a s Carga Horá-
ria

Técnico em En-
fermagem

Médio Profissionalizante ou
Médio completo + curso
técnico

1.821,94 1 40h

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO - NÍVEL SUPERIOR
CAMPUS SALGUEIRO

C a rg o s Requisito/Exigência Ve n c i m e n t o
Básico

Va g a s Carga Horária

Psicólogo Curso Superior em Psicolo-
gia+ registro no Conselho
competente

2.989,33 1 40h

Médico Clínico
Geral

Curso superior em Medici-
na+ registro no Conselho
competente

2.989,33 1 20h

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO - NÍVEL SUPERIOR
CAMPUS FLORESTA

C a rg o s Requisito/Exigência Ve n c i m e n t o
Básico

Va g a s Carga Horária

Psicólogo Curso Superior em Psicolo-
gia+ registro no Conselho
competente

2.989,33 1 40h

Enfermeiro Curso superior em Enferma-
gem+ registro no Conselho
competente

2.989,33 1 40h

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS

GERAIS
CAMPUS MURIAÉ

COORDENAÇÃO DE COMPRAS E CONTRATOS

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO No- 2 3 / 2 0 11

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo No- 23232500141201161. , publicada no D.O. de 19/12/2011
. Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de registro de preços para a
possível aquisição de mobiliário para setores diversos do IF SU-
DESTE MG - CAMPUS MURIAÉ. Novo Edital: 02/01/2012 das
08h00 às 11h00 e d13h00 às 16h00. Endereço: Av. Monteiro de
Castro, 550 - Bairro da Barra Barra - MURIAE - MG Entrega das
Propostas: a partir de 02/01/2012 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 12/01/2012, às 09h00 no site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

WEDNESS FERREIRA CAMPOS
Coordenador

(SIDEC - 30/12/2011) 158415-26411-2011NE900003

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE

EXTRATO DE CONTRATO No- 55/2011 - UASG 158126

No- Processo: 23163000844201154.
PREGÃO SISPP No- 78/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA SUL. CNPJ Contratado:
07855231000126. Contratado : ARAUJO, JUNQUEIRA & CIA LTDA-
EPP -Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de motoristas. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alte-
rações. Vigência: 03/01/2012 a 02/01/2013. Valor Total: R$262.798,99.
Fonte: 112000000 - 2011NE801520. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 30/12/2011) 158126-26436-2011NE000001

EXTRATO DE CONTRATO No- 541/2011 - UASG 158126

No- Processo: 23163000730201112.
TOMADA DE PREÇOS No- 6/2011 Contratante: INSTITUTO FE-
DERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA SUL. CNPJ
Contratado: 82870478000137. Contratado : PADOIN - ENGENHA-
RIA E PROJETOS -ELETRICOS LTDA. Objeto: Construção de su-
bestação, adequação de medição de energia em média tensão e iden-
tificadores visuais do Campus Pelotas-Visconde da Graça. Funda-
mento Legal: Lei 8666/93 e alterações. Vigência: 10/01/2012 a
23/05/2012. Valor Total: R$139.192,05. Fonte: 112000000 -
2011NE801177. Data de Assinatura: 07/12/2011.

(SICON - 30/12/2011) 158126-26436-2011NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 2/2011 - UASG 153020

Número do Contrato: 00024/2009, subrogado pelaUASG: 153020 -
INST. FEDERAL DE EDUCACAO SUL-RIO-GRANDENSE.
No- Processo: 23163000977201121.
PREGÃO SISPP No- 91/2009 Contratante: CENTRO FEDERAL DE
EDUCACAO -TECNOLOGICA DE PELOTAS. CNPJ Contratado:
03595217000180. Contratado : TERRA E MAR PRESTACAO DE
SERVICOS-LTDA. Objeto: Repactuação e apostilamento referente ao
contrato 24/2009. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações.
Vigência: 05/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$12.040,93. Fonte:
112000000 - 2011NE800119. Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 30/12/2011) 158126-26436-2011NE000001

CAMPUS PELOTAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 1/2011 - UASG 158467

Número do Contrato: 9/2011.
No- Processo: 23206000506201179.
TOMADA DE PREÇOS No- 10/2010 Contratante: INSTITUTO FE-
DERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA SUL. CNPJ
Contratado: 07691844000175. Contratado : IBH CONSTRUCOES,
COMERCIO E -REPRESENTACOES LTDA. Objeto: Prorrogação
dos prazos de entrega e de vigência contratual. Fundamento Legal:
Art. 60 e segs., da Lei 8.666/93, com as alterações introduzidas pela
8.883/94. Vigência: 20/02/2012 a 19/05/2012. Data de Assinatura:
0 6 / 1 2 / 2 0 11 .

(SICON - 30/12/2011) 158467-26436-2011NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 2/2011 - UASG 158467

Número do Contrato: 56/2010.
No- Processo: 23206000517201159.
TOMADA DE PREÇOS No- 9/2010 Contratante: INSTITUTO FE-
DERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA SUL. CNPJ
Contratado: 07691844000175. Contratado : IBH CONSTRUCOES,
COMERCIO E -REPRESENTACOES LTDA. Objeto: Prorrogação
dos prazos de entrega e de vigência contratual. Fundamento Legal:
Art. 60 e segs., da Lei 8.666/93, com as alterações introduzidas pela
Lei 8.883/94. Vigência: 21/02/2012 a 20/05/2012. Data de Assinatura:
0 6 / 1 2 / 2 0 11 .

(SICON - 30/12/2011) 158467-26436-2011NE000001

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 7 6 / 2 0 11

Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publi-
cada no D.O. em 19/12/2011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada para a prestação de Serviço Móvel
Pessoal (SMP), pós-pago, na modalidade local compatível com a
tecnologia GSM, e ligações telefônicas nas modalidades de longa
distância, nacional e internacional, incluindo o fornecimento de 08
(oito) aparelhos e acessórios no mesmo quantitativo, a ser executado
no regime de comodato, destinado ao Campus Venâncio Aires do
Instituto Federal Sul-rio-grandense, pelo período de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado

DENISE BONOW
Diretora

(SIDEC - 30/12/2011) 158126-26436-2011NE000001

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 1/2012 - UASG 158312

Número do Contrato: 1/2010.
No- Processo: 23000000010201021.
PREGÃO SRP No- 96/2008 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado:
47866934000174. Contratado : TICKET SERVICOS SA -Objeto:
Prorrogação de vigencia do contrato 01/2010 para o exercicio de
2012. Fundamento Legal: Lei 8666/93 art. 57 . Vigência: 01/01/2012
a 31/12/2012. Valor Total: R$70.270,30. Fonte: 112000000 -
2011NE800327. Data de Assinatura: 21/11/2011.

(SICON - 30/12/2011) 158312-26413-2011NE800004

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 1/2012 - UASG 158312

Número do Contrato: 4/2011.
No- Processo: 23201000006201187.
PREGÃO SISPP No- 1/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado:
08258818000110. Contratado : M.B. ASSEIO E CONSERVACAO
LTDA ME-Objeto: Prorrogação de vigencia do contrato 04/2011 para
o exercico de 2012. Fundamento Legal: Lei 8666/93 art.57 . Vi-
gência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R$107.999,76. Fonte:
112000000 - 2011NE800396. Data de Assinatura: 25/11/2011.

(SICON - 30/12/2011) 158312-26413-2011NE800004

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 1/2012 - UASG 158312

Número do Contrato: 5/2011.
No- Processo: 23199000029201188.
PREGÃO SRP No- 11/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado:
05835916000185. Contratado : CTBC CELULAR S/A -Objeto: Pror-
rogação de vigencia do contrato 05/2011 para exercicio de 2012.
Fundamento Legal: Lei 8666/93 art 57 . Vigência: 01/01/2012 a
31/12/2012. Valor Total: R$21.487,20. Fonte: 112000000 -
2011NE800135. Data de Assinatura: 21/11/2011.

(SICON - 30/12/2011) 158312-26413-2011NE800004

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 1/2012 - UASG 153214

Número do Contrato: 00006/2008, subrogado pelaUASG: 153214 -
ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE UBERLANDIA/MG.
No- Processo: 23000084851200949.
PREGÃO SISPP No- 47/2007 Contratante: ESCOLA AGROTECNI-
CA FEDERAL DE -UBERLANDIA-MG. CNPJ Contratado:
07544068000180. Contratado : ADMINAS ADMINISTRACAO E -
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LT. Objeto: Prorrogação de
vigencia do contrato 06/2008 para o exercicio de 2012. Fundamento
Legal: Lei 8666/93 art. 57 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor
Total: R$220.105,92. Fonte: 112000000 - 2011NE800013. Data de
Assinatura: 24/11/2011.

(SICON - 30/12/2011) 158312-26413-2011NE800004

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 1/2012 - UASG 153214

Número do Contrato: 00007/2009, subrogado pelaUASG: 153214 -
ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE UBERLANDIA/MG.
No- Processo: 23000084854200982.
PREGÃO SISPP No- 22/2009 Contratante: ESCOLA AGROTECNI-
CA FEDERAL DE -UBERLANDIA-MG. CNPJ Contratado:
05296914000165. Contratado : TREVOSERVIS LTDA -Objeto: Pror-
rogação de vigencia do contrato 07/2009 para o exercicio 2012.
Fundamento Legal: Lei 8666/93 art. 57 . Vigência: 01/01/2012 a
31/12/2012. Valor Total: R$83.376,00. Fonte: 112000000 -
2011NE800014. Data de Assinatura: 21/11/2011.

(SICON - 30/12/2011) 158312-26413-2011NE800004

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 1/2012 - UASG 158312

Número do Contrato: 8/2011.
No- Processo: 23201000149201199.
PREGÃO SISPP No- 11/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Con-
tratado: 04069490000133. Contratado : CLEDSON CAMPOS PRES-
TACAO DE -SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogacao de vigencia do
contrato 08/2011 para o exercicio 2012. Fundamento Legal: Lei
8666/93 art.57 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total:
R$63.312,90. Fonte: 112000000 - 2011NE800167 Fonte: 112000000 -
2011NE800166. Data de Assinatura: 25/11/2011.

(SICON - 30/12/2011) 158312-26413-2011NE800004

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 1/2012 - UASG 158312

Número do Contrato: 9/2011.
No- Processo: 23201000149201199.
PREGÃO SISPP No- 11/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Con-
tratado: 09095771000184. Contratado : DELVEC SERVICE AUTO-
MOTIVE LTDA -Objeto: Prorrogacao de vigencia do contrato
09/2011 para exercicio de 2012. Fundamento Legal: Lei 8666/93
art.57 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total:
R$137.230,00. Fonte: 112000000 - 2011NE800160 Fonte: 112000000
- 2011NE800161. Data de Assinatura: 25/11/2011.

(SICON - 30/12/2011) 158312-26413-2011NE800004

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 1/2012 - UASG 153214

Número do Contrato: 00010/2008, subrogado pelaUASG: 153214 -
ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE UBERLANDIA/MG.
No- Processo: 23000084852200993.
PREGÃO SISPP No- 48/2008 Contratante: ESCOLA AGROTECNI-
CA FEDERAL DE -UBERLANDIA-MG. CNPJ Contratado:
07544068000180. Contratado : ADMINAS ADMINISTRACAO E -
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LT. Objeto: Prorrogacao de
vigencia do contrato 10/2008 para o periodo de 01/12/12 a 30/06/12.
Fundamento Legal: Lei 8666/93 art. 57 . Vigência: 01/01/2012 a
30/06/2012. Valor Total: R$143.354,34. Fonte: 112000000 -
2011NE800012. Data de Assinatura: 24/11/2011.

(SICON - 30/12/2011) 158312-26413-2011NE800004

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 1/2012 - UASG 158312

Número do Contrato: 10/2010.
No- Processo: 23201000274201018.
PREGÃO SISPP No- 11/2010 Contratante: INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Con-
tratado: 04069490000133. Contratado : CLEDSON CAMPOS PRES-
TACAO DE -SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogação de vigencia do
contrato 10/2010 para o exercicio de 2012. Fundamento Legal: Lei
8666/93 art. 57 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total:
R$26.675,00. Fonte: 112000000 - 2011NE800018 Fonte: 112000000 -
2011NE800019. Data de Assinatura: 18/11/2011.

(SICON - 30/12/2011) 158312-26413-2011NE800004

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 1/2012 - UASG 158312

Número do Contrato: 10/2011.
No- Processo: 23201000149201199.
PREGÃO SISPP No- 11/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Con-
tratado: 64481856000109. Contratado : PALMAS COMERCIO E
TRANSPORTES LTDAEPP. Objeto: Prorrogação de vigencia do con-
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